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  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

، أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ورسولهعلى عبده وبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين
   بعد:

 التي أشرف عليها الشيخ:من مجموع الكتب الستة  مأخوذة الترمذي من جامعالنسخة المصورة المراد توزيعها 
تصور على ورق متين  تبيفإذا كانت  ،لكن ليست األجود ،صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهي نسخة جيدة

ووفر  ،الكتب الستة كلها في مجلد ألنه جمع الشيخ جه واحد فهي ميزتها في صغر حجمها؛و  مثل هذا، وعلى
كان يراد تصوريها على ورق متين، وتصور  اعلى طالب العلم حمل عشرين أو ثالثين مجلد بمجلد واحد، فإذ

يها إشراف ذهبت ميزتها، وأما من حيث الصحة فالشيخ أشرف عل ،مثل حجم غيرهاصارت  على وجه دون وجه
الخدمة أن ال سميا و  ،في السوق  فالشيخ معروف بدقته وتحريه وتثبته لكن ليس أجود ما ؛إجماليًا ليس تفصيلياً 

المعجم، وهناك نسخ مخرجة األحاديث بالتفصيل، على إحالة على التحفة و  ،إال إجمالي عليها ليس فيها تخريج
صغر الحجم يجمع  -حفظه هللا-المجموع الذي تواله الشيخ ميزة أن وعليها تعليقات تنفع طالب العلم، وعرفنا 

ر على ورق متين وعلى وجه واحد ذهبت هذه الميزة، وال مانع من و   ص   االكتب الستة في مجلد واحد، فإذ
 ألنها نسخة جيدة في الجملة. ؛تصوريها وتوزيعها

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 وخلصنا إلى أن درجته ال تنزل عن انتهينا من الكالم على إسناده، "رجاء أن مفتاح الصالة الطهو  ما :باب"
على متنه، وفيه ، بقي الكالم اانتهينا منه هذ يل حول عبد هللا بن محمد بن عقيللحسن، وكالم الترمذي الطو ا
من  امانعً  فلما كان الحدث "«مفتاح الصالة الطهور»قال:  -عليه الصالة والسالم- عن علي عن النبي"

، الحديث يمنع من الصالة فكأنه أغلق وأقفل على ءالشي صار كأنه كالقفل الذي يمنع من الدخول في الصالة
 من أراد الصالة إال بهذا المفتاح. 

 ءل الشيعتحريم جال "«وتحريمها التكبير»" أو الغسل فقط أو التيمم فيشمل الجميع الطهور أعم من الوضوء فقط
تحريمها وسمي التكبير و ، اً بعد أن كان حرام حالالً  ءقابله التحليل الذي هو جعل الشيي ًا بعد أن كان حالالً حرام

كل والشرب والضحك وغيرها، األألنه به يحرم على المصلي ما كان يزاوله قبله، قبل التكبير كان يزاول  ؛تحريماً 
تعريف الجملة  «التكبير ريمهاتح» ،هللا أكبر": "بالصالة بلفظكله بدخوله  هذاوالكالم ثم بعد ذلك حرم عليه 

تعريف  ،خبره "التكبير"مبتدأ و "وتحريمها" استئنافية،ألن الواو  مبتدأ وخبر؛ «تحريمها التكبير» جزئي الجملة
 مافي الصالة  المسلم إذا أراد الدخول م علىجزئي الجملة المبتدأ والخبر يدل على الحصر، وعلى هذا فال يحر   

إال التكبير فيها الدخول ، وعلى هذا فال يدخل في الصالة وال يمنعه مما كان يزاوله قبل إال التكبيركان مباح له 
هللا : ، كقوله-جل وعال-بتعظيم هللا  ما يشعرفقط، وفي هذا رد على من يقول: إنه يدخل في الصالة بجميع 

لماذا؟ ألنه في الحديث  ،الصالةهللا األجل، هللا العظيم، هللا العزيز، كل هذا ال يدخل في األعظم، هللا األعز، 
وعرفنا أن جزئي الجملة المبتدأ والخبر كالهما معرفة، وتعريف الجزأين يدل على  «تحريمها التكبير»قال: 

: هللا إال بلفظ التكبير، والتكبير مجمل يشمل جميع ما دل عليه من قولنادخل في الصالة ال ي   الحصر، فعلى هذا



هللا أكبر، كما بين  :ال يجوز إال بلفظ النصوص األخرى أنه ، لكن بينتفي التكبير يدخل اهللا الكبير هذ أكبر،
كبير ال يجوز التكبير، والتفال يجوز الدخول في الصالة بغير  ،بفعله وقوله -عليه الصالة والسالم- النبيذلك 

؛ ألن العبادات إال بهذا اللفظ هللا األكبر، فال يجوز أو : يجوز هللا الكبير لمن قال: هللا أكبر خالفاً إال بلفظ
ر بغير هذا اللفظ أو أنه أرشد إلى غير هذا اللفظ، في أنه كب   -عليه الصالة والسالم- توقيفية، ولم يرد عليه

اإلحرام، تكبيرة  ةبير المراد به هنا تكبير التكبير بغيره، والتك فال يجزئ  « أكبرهللا»حديث المسي قال: تقول: 
، وسواء كانت لحنفية أنها شرط من شروط الصالةالجمهور، ويرى ا دركان الصالة عناإلحرام وهي ركن من أ

ركن أو شرط فالصالة ال تصح إال بها؛ أعني تكبيرة اإلحرام، لكن هناك فرق وفائدة للخالف بين الجمهور وبين 
ذا كانت شرط تكو  ءالحنفية أنها إذا كانت ركن فإنها تكون داخل الماهية جز  ن خارج الماهية؛ من الصالة، وا 

من التكبير  ألقى هذه النجاسة مع فراغهويترتب على هذا أنه من كبر حامل نجاسة ثم  ،يعني خارج الصالة
ألن حمله  وصالته صحيحة عند الحنفية ،ألنه حامل هذه النجاسة داخل الصالة ؛صالته باطلة عند الجمهور

 لنجاسة كان خارج الصالة.ل
صالته؛ ألنه لم يدخل في الصالة بعد  تنيته من نفل إلى فرض أو العكس صح  قلب  التكبير نهاية ر ومعإذا كب  

ولو توضأ لنافلة صلى الفريضة وال يمنع من هذا  ،كالوضوء، كما لو توضأ لفريضة يصلي بها ما شاء من نوافل
صالة، ل في الدخ دام أما على القول بأنها ركن فال يجوز له أن يغير؛ ما ،مانع، هذا على القول بأنها شرط

 الصالة.  والتكبير داخل
ي بيته ثم يصلي في المسجد، لصحة الصالة أنه يمكن أن يكبر ف ن التكبير شرط: إلقولهم اً هل يقول الحنفية تبع

نما يقولون  ،كما أن له أن يتوضأ في بيته ثم يصلي في المسجد، ال يقولون بهذا شرط مالصق للصالة غير  :وا 
 هذه المسألة إنما فائدته ما ذكرنا.  منفصل عنها، فالخالف في

بالتسليم، وال يخرج من  ؟يكون  ءبأي شي حالالً  اً أي جعل ما كان حرام «التسليموتحليلها  ،تحريمها التكبير»
لتعريف جزئي الجملة الدال على الحصر، كما قلنا في تحريمها التكبير، فال يخرج من الصالة إال بالتسليم 

وأقواله المتظافرة على لفظ:  -عليه الصالة والسالم- علهودل ف ،تسليم أمر ال بد منهالصالة إال بالتسليم، ال
غير هذا اللفظ، والحنفية يرون أن الخروج من الصالة إنما  يجزئ غيره، ال  يجزئ  أنه ال السالم عليكم ورحمة هللا

ذا قلت " :بالنية، وفي حديث ابن مسعود في التشهد يروون جملة يكون  ت ييعني إذا انته "مت صالتكفقد تذلك وا 
يخالف  م، إذ خرج منها بماولو لم يسل انتهت صالتهمن التشهد تمت صالتك، وعلى هذا إذا خرج منها بالنية 

لكن عامة أهل العلم على أن التسليم ركن  ،صالته عندهم تبأن أحدث مثاًل فقد تم الصالة، بما يخالف الصالة
 تجزئ  وأواجبة هي " والخالف في التسليمة الثانية هل رحمة هللاكم و السالم علي: "من أركان الصالة بلفظه

 .معروف عند الحنابلة أن التسليمتين كالهما من الواجب؟ والاألولى
ويوجد في بعض النسخ دون بعض، يوجد في بعض النسخ دون  -رضي هللا عنه- بعد هذا حديث حديث جابر 

بوالق، وأيد طبعة من  وهي نسخة الرفاعي ،ة التي أعتمد عليهاألنه من النسخ ؛بعض، وأثبته الشيخ أحمد شاكر
ن كان أكث ،رواه الترمذي :بن حجر نسب الحديث إلى الترمذي، قالابأن الحافظ ذلك   رفدل على أنه ثابت وا 



وضع الحديث ذكر هذا الحديث لكنه بعد  -تحفة األحوذي-، وفي طبعة التحفة النسخ ال يوجد فيها هذا الحديث
  دخل الخالء. اإذ اب: ما يقولبة، ة الالحقالترجم

محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قالوا: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن حدثنا أبو بكر 
صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -مارضي هللا تعالى عنه- عن جابريحيى القتات عن مجاهد قرن عن أبي 

ووضعه  إذا دخل الخالء" ما يقول :باب"بعد  «ومفتاح الصالة الوضوءالصالة، مفتاح الجنة »: -سلمعليه و 
الطابع  قحم، مزيد من قبل الطابع، من قبلألنه ال عالقة له بالترجمة، ولذا الذي يظهر أنه م   ؛بعد الترجمة خطأ

لظن أنه مزيد لى ابل الذي يغلب ع ،بدليل أن الشارح لم يشرح هذا الحديث، صاحب التحفة لم يشرح هذا الحديث
ًا لجهله في هذا العلم جملة بالكتاب الذي يحققه تبع ًا لجهلهوجده في بعض النسخ وأقحمه هنا، ونظر  ،من الطابع

وعرفنا أن الذي حقق هذه الكتب عبد الرحمن محمد وضعه بعد الترجمة،  وضع هذا الحديث في غير موضعه،
بعلم له ال عالقة وموضوعات ابن الجوزي، وكتب أخرى  ،ثوفتح الغي ،تحفة األحوذي، وعون المعبود عثمان،

الحديث ال من قريب وال من بعيد، بل ال عالقة له بالعلم الشرعي، فوضع الحديث بعد الترجمة التي ال صلة له 
 .بها

، فأبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي، أبو بكر -رحمه هللا-ه كما أثبته الشيخ أحمد شاكر وعلى تقدير وجود
فإذا ذكروا  ،المئاتنهم ال يذكرون : إهو من شيوخ الترمذي، قلنا ؟يعني كم ثمان وخمسين غزال ثقة مات سنةال

ن على العشرات واآلحاد، مات إنما يقتصرو  ،طبقة الراوي ال يذكرون المئات ال يذكرون القرون  الطبقة عرفت
 سنة ثمان وخمسين يعني ومائتين.
يه، و  اه  ر   ون:نفطويه، راهويه، أما أهل الحديث فيقول ،هسيبويوكل ما ختم بويه،  ،زنجويه هذا تنطق عند أهل اللغة

والمسألة المرد فيها إلى أهل اللغة، وأما شبهة  ،عليه أئمة اللغة وكل هذا على خالف ما ،سيبويهيه، و  ج  ن  ز  
 لذي ورد فيه ال يثبت. ألنه اسم من أسماء الشيطان، والخبر ا :قالوا (ويهـ)المحدثين أنهم يتحاشون النطق ب

ن المعول على ابن وغير واحد هذه جهالة للرواة لك "حمد بن زنجويه البغدادي وغير واحدحدثنا أبو بكر م"قال: 
دام يعود الضمير على جمع أبو بكر محمد  لكن ما ،مفردة (قال)في األصل  "وغير واحد قالوا" زنجويه وهو ثقة

وعول على ابن سمهم واعتمد المجاهيل الذين لم يرب عن هؤالء ذي أضرمكان الت بن زنجويه وغير واحد قالوا،
؛ ألنه قالوا :األصل أن يقال لكن ،هذا له وجه لذلك الضميرفصار وجود هؤالء المجاهيل كعدمهم وأفرد  زنجويه

 يعود على أكثر من واحد.
منهم الثقة ومنهم  ،ر من واحدوفي طبقة الحسين بن محمد من التاسعة والعاشرة أكث "حدثنا الحسين بن محمد"

 الحديث ضعيف بدونه، ضعيف بدونه.  منهم الثقة ومنهم الضعيف، لكن ،الضعيف
مضعف بهذا، ومضعف فهو  ، يتشي ع من السابعة،بن معاذ البصري، سيئ الحفظ "قال: حدثنا سليمان بن قرن "

: وقيل لقتات اسمه: زادان،بو يحيى اعند أهل العلم، أ وهو مضعف بأبي يحيى القتات، أبو يحيى القتات أيضاً 
 فالحديث في جملته ضعيف، الحديث ضعيف.  ،لين الحديث من السادسة، فهو مضعف ،مسلم :وقيل دينار،

مام في العلم ،ثقة ،مفسر المعروفالبن جبر المكي  "عن مجاهد"  ، توفي سنة أحدى ومائةإمام في التفسير، وا 
صلى - "قال: قال رسول هللاالصحابي الجليل ابن الصحابي الكبير  -مارضي هللا عنه-بن عبد هللا  "عن جابر"



ألنها جاءت في هذا الحديث، وأما الجملة  ؛هذه الجملة ضعيفة "«مفتاح الجنة الصالة» -سلمهللا عليه و 
فهي بهذا  «مفتاح الصالة الطهور» ،فلها ما يشهد لها من الحديث السابق «مفتاح الصالة الوضوءو » :األخرى 

بن اة األولى ضعيفة والثانية حسنة على األقل، وهذا الحديث رجحه لإلى درجة القبول، فالجم شاهد ارتقتال
حفة األحوذي على الحديث السابق حديث العربي على الحديث السابق، حديث جابر هذا رجحه ابن العربي في ت  

 فوهذا الحديث مضع   ،اً يكون حسنألن الحديث السابق أقل أحواله أن  في ذلك؛ -رحمه هللا-ولم يصب  ،علي
رضة اع: )لم يكن هذا من تصحيف الطابعين لكتابهن إذلك م في فالذي يظهر أن ابن العربي وه   ،عند أهل العلم

 (.حوذياأل
 سم. 

 عفا هللا عنك. 
 :-تعالى رحمه هللا-قال الصنف 

 ؟ما يقول إذا دخل الخالء :باب
َثَنا َثَنا :َقاَل  َوَهنَّاد   ُقَتْيَبةُ  َحدَّ  النَِّبي   َكانَ  :َقالَ  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ُصَهْيب   ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  َعنْ  ُشْعَبة َعنْ  َوِكيع   َحدَّ

 ِبكَ  وذُ َأعُ » :ُأْخَرى  َمرَّة   َقالَ  َوَقدْ  :ُشْعَبةُ  َقالَ  «ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِ ي اللَُّهمَّ » :َقالَ  اْلَخاَلءَ  َدَخلَ  ِإَذا -صلى هللا عليه وسلم-
 .«َواْلَخِبيِث  اْلُخْبثِ  ِمنْ 

ما يظهر هناك فرق بين الرواية األولى " مرة ثانية عوذ بك" أما إذا قال: "أ أعوذ باهلل" :الثانياللفظ الذي يظهر أن 
 :والرواية الثانية "اللهم إني أعوذ بك: "الرواية األولى :إال أن نقول ما يظهر هنالك فرق بين الروايتينوالثانية، 

 ". أعوذ باهلل" " وهذا موجود في بعض النسخ هكذاأعوذ باهلل"
 عفا هللا عنك.

 .«َواْلَخَباِئثِ  اْلُخُبثِ  َأوْ  َواْلَخِبيثِ  اْلُخْبِث  نْ م»ِِ 
 .َمْسُعود َواْبنِ  َوَجاِبر   ،َأْرَقمَ  ْبنِ  َوَزْيدِ  ،َعِلي    َعنْ  اْلَباب َوِفي :ِعيَسى َأُبو الَ قَِ 

 ،اْضِطَراب   ِإْسَناِدهِ  ِفي َأْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َوَحِديثُ  ،َوَأْحَسنُ  اْلَباِب  َهَذا ِفي َشْيء   َأَصح   َأَنس   يثُ َحدِ  :ِعيَسى َأُبو َقالَ 
ْسُتَواِئي   ِهَشام   َرَوى  ْيَباِني   َعْوف   ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنْ  :َسِعيد   َفَقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َعُروَبةَ  َأِبي ْبنُ  َوَسِعيدُ  ،الدَّ  َزْيدِ  َعنْ  الشَّ

ْسُتَواِئي   ِهَشام   َقالَ  و ،َأْرَقمَ  ْبنِ   ْبنِ  النَّْضرِ  َعنْ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َوَمْعَمر   ُشْعَبةُ  َوَرَواهُ  ،َأْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  َقَتاَدةَ  َعنْ  :الدَّ
صلى هللا عليه - النَِّبي ِ  َعنْ  َأِبيهِ  َعنْ  َأَنس   نِ بْ  النَّْضرِ  َعنْ  :َمْعَمر   َوَقالَ  ،َأْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  :ُشْعَبةُ  َفَقالَ  َأَنس  
ا َسَأْلتُ  :ِعيَسى َأُبو َقالَ  ،-وسلم  .َجِميع ا َعْنُهَما َرَوى  َقَتاَدةُ  َيُكونَ  َأنْ  ُيْحَتَملُ  :َفَقالَ  َهَذا َعنْ  ُمَحمَّد 

بِ ي   َعْبَدةَ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َأْخَبَرَنا َثَنا اْلَبْصِري   الضَّ  َأنَّ  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ُصَهْيب   ْبنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  َعنْ  َزْيد   ْبنُ  ادُ َحمَّ  َحدَّ
 .«َواْلَخَباِئثِ  اْلُخْبثِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِ ي اللَُّهمَّ » :َقالَ  اْلَخاَلءَ  َدَخلَ  ِإَذا َكانَ " -صلى هللا عليه وسلم- النَِّبيَّ 

 .َصِحيح   ن  َحسَ  َحِديث   َهَذا ِعيَسى َأُبو َقالَ 
في العرف وهو  ،الخالء بالمد المكان الخالي "الخالء : ما يقول إذا دخلباب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

الكنيف والحش، ويقال له:  وهوممن يسكن فال يسكن،  ؛ ألنه يخلوجةاوهو المراد هنا الموضع المعد لقضاء الح
لك، نعم وضعت المراحيض في لمتأخرين بأنه الحمام ليس كذسنة اوالمرحاض، وأما ما استفاض على أل المرفق



ال ف لتنظيف أو استعمال الماء الحميم الحار  االستحمامألصل أن الحمام موضع االحمامات فغلب عليها، وا 
 البدن، هذا األصل في الحمام. 

 : -رحمه هللا-قال 
موالهم أبو بن الورد العتكي  بن الحجاج "بةعن شع"وهؤالء كلهم تقدموا  "يبة وهناد قال: حدثنا وكيعحدثنا قت"

، توفي سنة البناني البصري ثقة "عن عبد العزيز بن صهيب" ومائة ينسنة ستمات  بسطام، ثقة حافظ متقن،
، الصحابي الجليل المتوفى -عليه الصالة والسالم- األنصاري خادم النبي "عن أنس بن مالك" ثالثين ومائة

، وعرفه واطلع من عشر سنين -عليه الصالة والسالم- ثالث سنين، خدم النبيين عن مائة و ثالث وتسع سنة
إذا دخل  -سلمصلى هللا عليه و -كان النبي  :قال" لم يطلع عليه غيره ما -عليه الصالة والسالم- أحواله
البخاري في المفرد، في رواية لإلمام ذا أراد أن يدخل كما في رواية اإلمام البخاري في األدب إذ دخل إ "الخالء

وهذا هو األصل،  الفعلعرفنا سابقًا أن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من و  "إذا أراد أن يدخل" :األدب المفرد
إرادة الدخول ال أنه إذا  ، وهنا يراد بهفعل، وهذا بيناهالويطلق ويراد به إرادة  ،ويطلق ويراد به الشروع في الفعل

  «اللهم إني أعوذ بك»قال: "دخل، قرب من الدخول دخل فرغ من الدخول ال إذا أراد أن ي
والشياطين  ،ألنه مكان خالي الشياطين؛ جل المكان، هذا المكان الخالي تحضرههذا القول يحتمل أن يكون من أ

لم  إال إذامنفردًا  وال ينامبحيث ال يسافر منفردًا  اً عن مكث اإلنسان منفرد ، وعلى هذا ينهىتحب اإلنفراد والتفرد
الراكب شيطان، والراكبان » :نة للشياطين، ولذا جاء في الحديثجد غيره، فاإلنفراد مظنة، المكان الخالي مظيو 

ه أو لما يزاول مجرد خلو لوهل هو  ،ن موئل للشياطيني يكو فعلى هذا هذا المكان الخال «شيطانان، والثالثة ركب
مأوى ه الشياطين، يكون دخله المالئكة تدخلت المكان الذي المن النجاسات التي تمنع دخول المالئكة، و فيه 

تدخله المالئكة ال شك أنه يكون ال فالمكان الذي  ،فيه كلب وال صورة اً للشياطين، ولذا المالئكة ال تدخل بيت
لوجود الشياطين، مظنة  فيكون  ألنه مكان نجس ومستقذر، مالئكةدخله المأوى للشياطين، وهذا المكان ال ت

خل الخالء د اإذا كان لدخول المكان إذ ؟ا ومن شرها، فهل هذا لدخول المكان أو لمجرد الفعلفيستعاذ باهلل منه
ذا كان لذات المكان فال يشرع في  غيره، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته في غير هذا المكان ال يشرع له، وا 

ا كان المكان محاط وعلى هذا إذ ،الذكر لهذا العمل الذي هو قضاء الحاجة فيشرع في الخالء وفي غيره
ن ،بالجدران فقبل أن يدخله يقول هذا الذكر وهذا الدعاء كان المكان غير معد لقضاء الحاجة فإذا شمر عن  وا 

 ثيابه وأراد أن يباشر هذا الفعل قال ما ذكر. 
صم : يعني أعتأعوذ «ني أعوذ بكاللهم إ»عنها بالميم  أصلها يا هللا حذفت يا النداء وعوض "«اللهم»"قال: 

 .وألتجئ وألوذ بك يا هللا
 «أعوذ بك» :يعني في المطبوعة "«أعوذ باهلل»مرة أخرى:  -يعني عبد العزيز بن صهيب- قال شعبة: وقد قال"

ال فال فرق بين الرواية األولى وكأنه أولى  «أعوذ باهلل» :لكن في بعض النسخ ليتم التغاير بين الروايتين، وا 
الباء وضمها، خب ث  بإسكانالخبث  «الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث من» لى اللفظ المثبتوالثانية ع

وخب ث، كان بعضهم يقول: األصل الضم الخب ث، الخب ث جمع خبيث، وعطف الخبيث عليه الخب ث والخبيث 
ال ما يتجه الخب ث جمع خبيث، من  ؟الخبيثفيكف يعطف عليه  ،خب ث جمع خبيث :إذا قلنا ؟يتجه الضم وا 



ن كان بعضهم يقول الخب ث والخب ث جاء بالضم واإلسكان ،ث والخبائثالخب  أو  ،لخبيثالخبث وا ن األصل : إوا 
وقال ابن العربي  ،والصواب الضم، ضم الباء ،تخفيف، والخطابي يرى أن التسكين غلطو الضم والتسكين تسهيل 

ابن العربي،  كن في العربية منابي قال: هو الغالط، وال شك أن الخطابي أمفي شرحه معقبًا على كالم الخط  
ذا قلناو ر لكن المسألة مسألة   : إن اللفظ من الخبث والخبيث ما يتجه الضم بحال؛ ألن الخبث جمع خبيثاية، وا 

ذا قلنا : الخبث الشرفنعطف الخبيث عليه ال يتجه، فإذا قلنا الخب ث والخبائث  :والخبيث هو صاحب الشر، وا 
حال األلفاظ الواردة في هذا الحديث كلها تدل على خبيثة، وعلى كل الخب ث جمع خبيث والخبائث جمع 

ناثهم. ذلك أو من أهل الشر الذين هو الشياطين يستوي في  ،االستعاذة من الشر وأهله  ذكرانهم وا 
للهم ا ،بسم هللا»إذا أراد أن يدخل قال:  ثبتت زيادة البسملة قبل ذلك، قبل أن يقول "قال أبو عيسى: وفي الباب"

 بن حجر على شرط مسلم. اثبتت هذه البسملة بإسناد كما قال الحافظ  «إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
هو عند أبي داود وابن  "بن أرقموعن زيد " وهذا عند الترمذي وابن ماجه "قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي"

الشواهد التي يشير إليها نى بتخريج وال من اعت المبارك فوري،وهذا لم يقف عليه الشارح  ر"وعن جاب" ماجه
 .في معجمه ياإلسماعيلعند هو و  "وعن ابن مسعود" الترمذي

ج في وهو مخر   "في هذا الباب وأحسن ءأصح شي"يعني حديث الباب  "حديث أنس :قال أبو عيسى"
- أرقم"وحديث زيد بن  من األئمة الصحيحين وغيرهما، حديث أنس مخرج عند البخاري ومسلم وعند غيرهما

وحديث زيد بن أرقم في " هكذا يقول المؤلف "في إسناده اضطراب -وابن ماجه المخرج في سنن أبي داود
يروى على أوجه مختلفة متساوية،  : أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية،االضطراب "إسناده اضطراب

فال  نها غير مختلفة بل متفقةلكفإن كانت روايته على وجه واحد فال اضطراب، إن روي على أكثر من وجه 
ينتفي االضطراب، وبيان هذا  ترجيح بعضها على بعض حينئذ  ، إذا لم تكن متساوية بل أمكن اضطراب

أبي  وسعيد بن "روى هشام الدستوائينه بقوله: بي   -تعالى رحمه هللا-االضطراب الذي أشار إليه المؤلف 
"فقال وبة عن قتادة عر أبي ي وسعيد بن ئمن هشام الدستوا كل  اه و ر وا هذا الحديث، رو  مأنه "عن قتادةوبة عر 

بة يرويه عن زيد بن و عر أبي فسعيد بن  "عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم"بة و عر بن أبي  سعيد"
ي يرويه عن قتادة عن زيد بن أرقم، فالواسطة بينه وبين ئالقاسم بن عوف الشيباني، وهشام الدستوا أرقم بواسطة

شام أو عن طريق بن دعامة، فالحديث مروي عن زيد بن أرقم إما عن طريق قتادة كما قال هدة زيد بن أرقم قتا
 .سعيد الشيباني كما قال

ر بن أنس ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النظ "نساه شعبة ومعمر عن قتادة عن النظر بن أورو " :يقول
عن النظر بن أنس عن أبيه عن "عن زيد بن أرقم يعني عن النظر بن أنس عن زيد، وقال معمر:  :فقال شعبة

أو من حديث زيد بن  هذا الحديث يعني هل هو من حديث أنس في فاالختالف "-صلى هللا عليه وسلم-النبي 
حديث كونه من ذا االختالف والتردد في لوجود ه ولذا ؟هل هو من حديث أنس أو من حديث زيد بن أرقم ؟أرقم

ال قد يقول قائل حديث الباب الذي هو عن أنس ب به على الحديثأنس أو من حديث زيد بن أرقم عق   فما  :وا 
حديث زيد بن أرقم هو نفس  ألن بن أرقم على حديث أنس حديث الباب؛يث زيد دالرابط بين تعقيب الترمذي بح

الصحابي هل هو على  االختالففي الصحابي، ثم  االختالففهذا من  ،الكعن أنس بن م الحديث يروى أيضاً 



ال شك أنه  االختالفوهذا بن أرقم زيد  نس عنأ بنن أنس عن أبيه أو من حديث النظر من حديث النظر ب
: عن هذا االضطراب فقال -وهو البخاري - اً أهل العلم، لكن الترمذي سأل محمد دمؤثر وهو اضطراب عن

 سمع من القاسمفيحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جمعيًا، قتادة  "يكون قتادة روى عنهما جمعيا  يحتمل أن "
 ،بن أنس عن النظر وسمع أيضاً  ،والنظر كما صرح به البيهقي، سمع من القاسم، القاسم بن عوف الشيباني

ذا  الصحابي زيديكون   إذا رواه عن القاسم بن عوف الشيبانيوحينئذ   ظر بن أنس يكون رواه عن النبن أرقم، وا 
 . -رضي هللا عنه-بن مالك عن أبيه عن القاسم أو عن أنس روايته  فيتفق معبن أرقم الصحابي إما زيد 

لتصحيح ما يرد من االختالف في  لكمسألن االحتمال قائم، وهذا  ؛البخاري يرى أنه غير مؤثر االختالفهذا 
وهذا يكثر في  ،، صيانة للرواة عن التوهيممالتوهييانة للرواة عن مثل هذا الصورة يسلكه كثير من أهل العلم ص

ما يصححون الجميع ويثبتون الجميع إنما  ،المتأخرين، أما األئمة المتقدمون فيندر عندهم مثل هذا، بل يرجحون 
 -تعالى رحمه هللا-البخاري  األخرى والقرائن، فاإلمام يرجحون بين هذه الطرق المختلفة على ما ترجحه األدلة

عدم  الترجيح معويبقى أن  ،وهذا المسلك ال شك أنه احتمال ،يكون قتادة روى عنهما جميعاً  قال: يحتمل أن
ال فاألصل أن  التمكن من حمل هذه األوجه على وجه يصح أو داللة القرائن على ترجيح بعضها على بعض، وا 

للخبر، فال بد من الترجيح بين هذه تضعيف  واالضطرابوالترمذي سماه اضطراب،  ،مؤثر االختالفهذا 
صار االضطراب علة قادحة في الخبر، ، ما أمكن الترجيح االضطرابإذا أمكن الترجيح انتفى األوجه المختلفة 

وهنا اإلمام البخاري يرى أنه ال مانع من أن يروى الحديث هذا على أكثر من وجه، وتثبت جميع هذه الوجوه 
يمكن إذا كانت هذه الوجوه كلها مختلفة، هذا من حيث  االضطرابوأن  ،هاتعارض بين ألنها ال تناقض وال

بعض من  عن الباب، وال يختلف بعضهاحديث معنى حديث  الم البخاري له وجه، كلها تصب فيالمعنى ك
عند أهل  نه علةولو اتفق المتن ال شك أحيث معنى الخبر، لكن االضطراب في اإلسناد أيضًا ولو اتحد المتن، 

من أنه يحتمل أن يكون  ي على ما قال به البخار  االضطرابوهذا  االختالفديث، إذا لم يمكن حمل هذا الح
لك ثم روى ذ ،عن تابعي أخر عن صحابي لك فيما لو روى تابعيا جميعًا أو روى عنهما جميعًا، نظير ذرواهم

سالم عن ابن عمر، ثم وجد  بي مباشرة، روى نافع عن سالم عن ابن عمر، نافع عناحالتابعي األول عن الص
، لكن هذا مجرد اختصاصه بوله  ،وأخذ عنهكالهما لقي ابن عمر  ،بن عمرعن االحديث من طريق نافع 

تنظير والتقريب، نافع عن سالم عن ابن عمر، أو نافع عن ابن عمر للكن ل ،هو بمثال واقع مثال، يعني ما
الحديث بواسطة سالم عن مواله  : إن نافع يروي نقولروي من طريق أخر عن نافع عن ابن عمر، هل  ،مباشرة

نه مرة رواه بواسطة ثم رواه مرة إ :أو نقول ؟وأيهما المرجح ؟نه يرويه عنه بغير واسطة: إأو نقول ؟ابن عمر
ينص أهل العلم على أن هذا الحديث لم يروه نافع عن ابن عمر قد احتمال قائم، لكن  ؟أخرى بغير واسطة
 ،عفة بهذا الساقطا فيها سقط في اإلسناد، فتكون مضى بأنهة سالم فيحكم على الرواية األخر مباشرة إال بواسط

العلم  وهذا ،أو من طريق أخرى وهو سالم، وسالم ثقة يرتفع الضعف ،لكن ما دام عرفنا الساقط بطريق أخرى 
اتهم ومواقع استعمالهم في يحتاج إلى خبرة ودربة ومعرفة بأقوال األئمة وكيفية تصرف االختالفالنوع من وهذا 

ال قول البخاري واضح،االختالفاألحكام على مثل هذا  طريق سعيد خطأ،  :لكن لو قال أبو حاتم مثالً  ، وا 



ه يعني دلت ،لكلى أن طريق هشام هو المحفوظ له ذوحكم ع ،ق سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة لكن خطأطري
 والمرجوح خطأ.  القرائن على ترجيح هذا على هذا

"قال: حدثنا  وأربعين ومائتين خمس ثقة مات سنة "البصري "أبو عبد هللا  "بي"أخبرنا أحمد بن عبدة الظ :قال
د العزيز بن صهيب عن أنس عن عب" رهم األزدي الحافظ المتوفى سنة سبع وتسعين ومائةبن د "حماد بن زيد

للهم إني أعوذ بك من الخبث ا» كان إذا دخل الخالء قال: -سلمصلى هللا عليه و -بن مالك أن النبي 
وهنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهناك  ،في الطريق األول عبد العزيز بن صهيب عن أنس "«والخبائث

 وهنا يرويه من طريق حماد بن زيد. ه من طريق شعبة،ييرو 
 "«بث والخبائثللهم إني أعوذ بك من الخا» الخالء قال: كان إذا دخل -سلمصلى هللا عليه و - قال: أن النبي"

 يعني ،وقد قال مرة يعني عبد العزيز ؟أكمل بأتم في الطريق السابقبأن أورده  لماذا أورد اإلمام هذا الخبر بعد
الذي فيه هذا االختالف في  يرويه بلفظ أخر، وهذا طريق شعبة ومرة ،عبد العزيز مرة يرويه على وجه بلفظ

واحد كان إنما يرويه عن عبد العزيز بن صهيب على وجه  ،الفاختاد بن زيد فليس فيه اللفظ، وأما طريق حم  
 .«للهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائثا»إذا دخل الخالء قال: 

ومما  ،غير مؤثر االختالفوأخرجه الشيخان، وعلى كل حال  "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"
أعوذ "أو قال:  "هم إني أعوذ بك من الخبث والخبائثللا"لمعنى، يعني سواء قال القائل: يحتمله تجويز الرواية با
ن مثل : إيقول قائل فالمقصود االستعاذة، قد ،ال فرق بينهما من حيث المعنى ،ال فرق  "باهلل من الخبث والخبائث

 وال ،اللفظان ثابتان عن الرواة :ال يؤثر؟ أوالً  :فكيف يغير لفظ بلفظ ونقول ه األلفاظ وهي األدعية متعبد بهاهذ
، وسواء االستعاذةبلفظ  ،االستعاذةأن التعبد بلفظ  :إشكال في ثبوتهما في الصحيحين وغيرهما، األمر الثاني

قال الراوي  «ونبيك الذي أرسلت» :ني في حديث البراء في ذكر النوميعمنا المستعاذ به أو أخرناه ال فرق، قد  
ونبيك  :قل !ال» :قال "ورسولك الذي أسلت": قال -عليه الصالة والسالم- الصحابي حينما عرضه على النبي

نبي لالنبي الذي أرسل فل لك الذي أرست تكرار للكالم، بخالفألن رسو  ؛مؤثر االختالفهنا  «الذي أرسلت
في فرق  هذا ما «أعوذ باهلل» أو «اللهم» :أما ،فيؤتى به بلفظه معنى غير معنى الرسول في مثل هذا الموطن

التي ود الذات صالمقيعني حدة اإلى ذات و  ى ذات واحدةإلاإلسناد كان إذا ذا واحد، ول ألن المستعاذ به ؛بينهما
الرسول غير  ق، الرسول والنبيال تتغير بتغير األسماء فال فرق، إذا كان اللفظ يتغير بتغير األسماء يرد الفر 

المقصد  لكن إذا كان ،هل العلمعند أ  شك أن الرسالة غير النبوة، والرسول في الجملة غير النبيي ال النبي، يعن
هذا كما قرره أهل  أو هذا مكان ،فال يمنع من إيراد هذا مكان هذا بتغير األسماء التعبير عن ذات واحدة ال تتغير

لو قال هنا: كان  لكن ،في ذكر النوم يتأثر المعنى ،-عليه الصالة والسالم- العلم في إبدال لفظ الرسول بالنبي
ال ما في فرق  -سلمصلى هللا عليه و - أو كان رسول هللا ،-سلمه و صلى هللا علي- النبي ال نريد  نحن ؟في فرق وا 

ال نريد التحديث عن ذاته أو عن وصفه بالنبوة أو  ؟نعم -عليه الصالة والسالم-التحدث عن ذات النبي 
ال يتأثر  وحينئذ   ،-معليه الصالة والسال-  من أفعالهله أو فعالً  من قو نريد أن ننقل عنه قوالً  ،بالرسالة ال

معصوم من  هشك أن ال -عليه الصالة والسالم-النبي بالرسول أو العكس، النبي بتغير لفظ  المقصود والمراد
 -عليه الصالة والسالم- يستعيذ باهلل من الشيطان، كونه فكونه ،وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،الشيطان



إذا خرج من الخالء وقد غفر له ما تقدم من  «غفرانك» :أو كونه يقول ،عصم منهيستعيذ باهلل من الشيطان وقد 
؟ الشيطان اللعين عرض عصم منه ءم، كيف يستعيذ من شيلشك أنه استشكله بعض أهل الع ال ،ذنبه وما تأخر

وفي صالته يعني ليلة اإلسراء عرض له،  ،عرض له في مواطن ،في مواطن -عليه الصالة والسالم- للنبي
ستعيذ منه، هذا قول لبعض أهل فخشية أن يعرض له ي ،-عليه الصالة والسالم- وكاد أن يوثقه ،عرض له

عليه الصالة -لتشريع، وكذلك استغفاره م أمته ليإن استعاذته من الشيطان وهو معصوم لتعل العلم، ومنهم يقول:
ال فقد غفر له  -والسالم أن يكون مغفور له ويستغفر، وال  ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وال يمنعتشريع ألمته وا 

من غفر له ما تقدم  ،-جل وعال-ألن هذا من باب الزيادة في الشكر هلل  ؛مانع من أن يكون معصومًا ويستعيذ
اإلنسان  «شكوراً  اً أفال أكون عبد» قدماه، وأجاب عن استشكال عائشة وقام في الليل حتى تفطرت ذنبه وما تقدم
من  مغفور له، ومنهم -عليه الصالة والسالم-لم يطلب منه، النبي  ولو ،من غيرهويزيد مما يطلب  ،يهضم نفسه

، هو ، لكن هذا ال دليل عليهاالستعاذةومعصوم من الشيطان بشرط  ،االستغفاريقول: إنه مغفور له بشرط 
 نعم. وكذالك يستعيذ، ،-عليه الصالة والسالم- يستغفر من باب المزيد، ومن باب التعليم ألمته

  هللا عنك. اعف
 ؟: ما يقول إذا خرج من الخالءباب

َثَنا َثَنا إسماعيل ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َأِبيهِ  َعنْ  ُبْرَدةَ  َأِبي ْبنِ  ُيوُسفَ  َعنْ  ُيوُنَس  ْبنِ  ِإْسَراِئيلَ  َعنْ  إسماعيل ْبنُ  َماِلكُ  َحدَّ
 «ُغْفَراَنكَ » :َقالَ  اْلَخاَلءِ  ِمنْ  َخَرجَ  ِإَذا -يه وسلمصلى هللا عل- النَِّبي   َكانَ  :َقاَلْت  -رضي هللا عنه- َعاِئَشةَ  َعنْ 
 ُبْرَدةَ  َوَأُبو ،ُبْرَدةَ  َأِبي ْبنِ  ُيوُسفَ  َعنْ  ِإْسَراِئيلَ  َحِديثِ  ِمنْ  ِإلَّ  َنْعِرُفهُ  َل  َغِريب   َحَسن   َحِديث   َهَذا :ِعيَسى َأُبو َقالَ 
رضي - َعاِئَشةَ  َحِديثَ  ِإلَّ  اْلَباِب  َهَذا ِفي َنْعِرفُ  َوَل  ،اْْلَْشَعِري   َقْيس   ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َعاِمرُ  :اْسُمهُ  ُموَسى َأِبي ْبنُ 

  .-صلى هللا عليه وسلم-  النَِّبي ِ  َعنْ  -هللا عنه
 خرج من الخالء؟" اما يقول إذ :باب" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

ويلوذ به من  ،إليه ئويعتصم ويلتج ،-جل وعال-نه يستعيذ باهلل عرفنا ما يقول إذا أراد الدخول إلى الخالء وأ
 رحمه هللا-يقول كما قال المؤلف  ؟خرج من الخالء ماذا يقول اشر هذه الشياطين التي تسكن هذه الحشوش، إذ

 :ىتعال
َثَنا" َثَناقال: "وهو البخاري  "إسماعيل ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ما فيها ير من الطباعات بفي كث "إسماعيل ْبنُ  َماِلكُ  َحدَّ

محمد بن حميد بن  "إسماعيلحدثنا محمد بن حميد بن "يقول:  ،اعتنى بها الشارحالنسخة التي شرحها و 
حدثنا مالك بن إسماعيل، وكالهما  :حدثنا حميد قال إسماعيلحدثنا محمد بن  ، وفي بعض النسخ:إسماعيل

بن يوخ البخاري، ويري عن مالك ، يعني من شخطأ، كالهما خطأ فإنه ليس في الشيوخ شيخ يدعى حميد
، والصواب ما أثبت وهو إسماعيلكما أنه ال يوجد في شيوخ الترمذي من يدعى محمد بن حميد بن  ،إسماعيل

 الموثقة المقابلة المصححة. موجود في بعض النسخ المحققة
درهم  بن "ثنا مالك بن إسماعيلقال: حد" -تعالى رحمه هللا-وهو اإلمام البخاري  "حدثنا محمد بن إسماعيل"

السبيعي المتوفى سنة بن أبي إسحاق  "ُيوُنَس  ْبنِ  ِإْسَراِئيلَ  َعنْ " نيومائتتسعة عشرة  النهدي ثقة متقن توفي سنة
أبو بردة بن أبي موسى واسمه:  "عن أبيه"بن أبي موسى األشعري  "بن أبي بردة"عن يوسف ستين ومائة 



- َعاِئَشةَ  َعنْ " األشعري  قيسبن عامر بن عبد هللا بن فيوسف   بن قيس،عامر، وأبو موسى اسمه: عبد هللا
المقبول  ؟راوي مقبوللل لاومتى يق ،نه مقبول، مقبولإ :بن أبي بردة قال عنه الحافظيوسف  "-رضي هللا عنه

ل، راوي وهو من ليس له من الحديث إال القلي ،بن حجر وضع ضابط وقاعدة في المرتبة الخامسةاالحافظ  دعن
ال ولم يثبت في حديثه ما ي   ليس له من الحديث إال القليل، ، والكالم نفلي  ترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وا 

ألنه حين يوصف الراوي بأنه  كالم طويل قد ال ينتهي؛ -رحمه هللا-بن حجر ادها التي قع   ةالقاعد حول هذه
اك في فإذا استعرضنا مثاًل الضح ،إال إذا وجدنا له متابعال نحكم على الراوي ن مقبول فيه إشكال كبير، أ

بن ل، الضحاك المعافري لين، الضحاك الضحاك بن حمرة مثاًل مقبو  ؟التقريب، التقريب موجود مع أحد منكم
مقبول إذا لم يتابع صار  :باألحكام الثالثة المتفاوتة الذي قال فيه نبراس ضعيف، هؤالء الثالثة الذين حكم علهم

الضعيف إذا توبع صار مقبول  ،ين هذا إذا توبع صار مقبول مثل الذي قبلهلده لين مثل الذي بعده، والعن
 ؛فإشكال كبير حول هذا التقعيد ،وتوبع صار مقبول وارتفع حديثه إلى الحسن إذا توبع وكان ضعفه يسير أيضًا،

دًا عمن يتابعه أو يخالفه، الراوي الضعيف فينظر في حال الراوي مجر  ،ألن األصل أن الكتاب للرواة ال للمرويات
 إذا توبع ارتفع حديثه، الراوي اللين إذا توبع من باب أولى يرتفع حديثه، الراوي المقبول إذا لم يتابع نزل حديثه،

ينظر  وحينئذ   ،ألن أصل الكتاب إنما وضع للرواة ال للمرويات ؛-رحمه هللا-الحافظ  دفيه عن فهذا التقعيد فيه ما
ننظر في حاله  ن نحكم عليه في حديث خاص كما هناأردنا أ امجرد عما يرويه، نعم إذ حال الراوي مجرد،في 

، أما أن نحكم عليه بحكم بحيث هثم إذا وجد ما يتابعه وجد ما يشهد له نرقي حديث اً نحكم عليه بما يليق به مجرد
ذا  ،إذا توبع صار كذا  لم يتابع صار كذا ما نخرج بنتيجة.وا 

على ما  ،عامر :واسمه ،ثقة ،بن موسى األشعري  بردة أبوها أبو "-ارضي هللا عنه-أبيه عن عائشة  عن"
عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الصحابية الجليلة الفاضلة  "-رضي هللا عنه-عن عائشة "سيأتي 
 ِمنْ  َخَرجَ  ِإَذا -صلى هللا عليه وسلم- النَِّبي   َكانَ  :َقاَلْت  -ارضي هللا تعالى عنه-" ة المحدثة الراويةالفقيه

لك وأطلبك أأو منصوب بفعل مقدر أي أس مفعول مطلق اغفر غفرانك، «غفرانك»قال:  "«ُغْفَراَنكَ » :َقالَ  اْلَخاَلءِ 
- ثر عنه عليهته االستغفار، وقد أ  م أمليعل   قاله  اذةعستاالوطلب المغفرة مثل ما قيل في  االستغفارغفرانك، وهذا 

إنه ليغان »أكثر من سبعين مرة، ثبت عنه أنه قال: أنه كان يستغفر في المجلس الواحد  -ه الصالة والسالمعلي
يكثر من االستغفار،  -عليه الصالة والسالم- فالنبي «على قلبي فأستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم مائة مرة

يجعل له من كل  -جل وعال-ه أن هللا حتى جاء في حق من لزم ،عظيم هشأن ،هو طلب المغفرة :واالستغفار
قد  -رحمه هللا-وشأن األوابين المتقين، وشيخ اإلسالم  ،وهذا ديدن الصالحين ،ومن كل ضيق مخرجاً  ،هم فرجاً 

يكثر من االستغفار فتنحل له، وال شك أن هذا من ذكر في بعض المواضع أنه قد يستغلق عليه فهم مسألة ثم 
 يث. المخرج الذي أشار إليه الحد
فمثل  ،-جل وعال-فيها الحاجة ال يذكر هللا قضي مدة يألنه مكث  -عليه السالم-وعلى كل حال كونه يستغفر 

ألن األصل في حياة المسلم أن تعمر  لكنه تقصير؛لم يكن ذنب ن هذا في حق المسلم ينبغي أن يجبر، وهو إ
عوض عنها عن هذا األصل في ،فيها هذه األصل ، هذه الفترة انخرم-جل وعال-بالعبودية بطاعة هللا، بذكر هللا 



تقصير شكر الذي  وأيضاً  ،ينبغي أن يكون الديدن باالستغفار، الذي يجبر ما وقع من تقصير في الذكر الذي
 .تقصير في األمرينلأخرج هذه المادة الضارة من البدن فيطلب في المغفرة ل

 وابنخمسة إال النسائي، وصححه ابن خزيمة الهذا الحدث أخرجه  "َغِريب   َحَسن   َحِديث   َهَذا :ِعيَسى َأُبو َقالَ "
هذا حديث حسن غريب،  :واإلمام أبو عيسى يقول ،حسن صحيح :وقال النووي في شرح المهذب ،حبان والحاكم

، ألن الترمذي الجمع من الحسن والغرابةالحسن والصحة استشكل الجمع بين حديث حسن غريب، كما أستشكل 
 بأنه:ف الحسن يعر  

............وقـــال الترمــــذي: مــــا ســــلم 
 ورد ابكـــــــــــــــذب ولـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن فـــــــــــــــردً 
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الشروط الثالثة عند  ويروى من غير وجه، ال بد أن تتوافر هذه ،من يتهم تهوال يكون في روا ،حديث ليس بشاذ
يروى من غير وجه، فكيف ، و ال يكون في رواته من يتهم ، غير شاذ، وأيضاً اً يكون الحديث حسنالترمذي ل
ألن الحكم له بالحسن إثبات بأنه روي من  ؛هذا إشكال !؟الحديث الذي يروى من غير وجه بأنه غريبيوصف 

لك ذ نه تفرد به إسرائيل كما نص علىوالحكم عليه بالغرابة دليل على أنه تفرد به راوي، وال شك أغير وجه، 
بن أبي بردة، فكيف يصفه بأنه حسن وقد اشترط للحسن أن إسرائيل عن يوسف اإلمام، ال نعرفه إال من حديث 

؟ لعل الحسن بن أبي بردةفه إال من حديث إسرائيل عن يوسف ذلك قال: ال نعر  ومع ؟!رى من غير وجهي
الجهة، بانفكاك الجهة،  بانفكاكتعليل عندهم إلى السند، ويمشي مثل هذا ال ر للمتن، والغرابة بالنسبةبالنسبة للنظ
 ند، المراد بالحسن حسن السند، بأن ال يكون المتن شاذ، ويرى من غيرالترمذي يقرنه بالس ن أيضاً لكن الحس  

ته من  ال يكون في رواي من غير وجه استحق أن يوسف بالحسن وأيضاً و ر وجه، وهذا مهم عند الترمذي إذا 
اإلمام الترمذي فكيف يقال: إن الحسن منصب  دللوصف بالحسن معتبر عنى اإلسناد ر إل، فالنظيتهم بالكذب
إن الترمذي إنما يطبق الشروط الثالثة التي اشترطها للحسن حينما يحكم على الحديث بأنه  :قالوا ؟إلى المتن

يروى من  خر فال يشترط له تعدد الطرق، ال يشترط أنحسن فقط من غير وصف آخر، أما إذا أردفه بوصف آ
أردف الحسن بالغرابة ال يشترط أن  اغير وجه، فإذا أردف الحسن بالصحة ال يشترط أن يروى من غير وجه إذ

 .الشرط الذي اختل عندهيروى من غير وجه، ويكون هناك ما يجبروا هذا 
 :اْسُمهُ  ُموَسى َأِبي ْبنُ  ُبْرَدةَ  َوَأُبو ،ُبْرَدةَ  َأِبي ْبنِ  ُيوُسفَ  َعنْ  ِإْسَراِئيلَ  َحِديثِ  ِمنْ  ِإلَّ  َنْعِرُفهُ  َل حديث حسن غريب "

 النَِّبي ِ  َعنْ  -ارضي هللا عنه- َعاِئَشةَ  َحِديثَ  ِإلَّ  اْلَباِب  َهَذا ِفي َنْعِرفُ  َوَل  ،اْْلَْشَعِري   َقْيس   ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َعاِمرُ 
يعرف إال هذا الحديث، طيب في أحاديث كثيرة،  يقال إذا خرج من الخالء ال يعني ما "-صلى هللا عليه وسلم-

خرج من الخالء إذا  -سلمصلى هللا عليه و - كان رسول هللامنها حديث أنس قال: " الباب فيه أحاديث كثيرة،
ذر عند النسائي ونحوه عند  رواه ابن ماجه، ومثله ألبي «الحمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاني»قال: 
العلل، وحديث ابن عمر  وجاء حديث سهل بن أبي حثمة ذكره ابن الجوزي في ،ن عباسقطني من حديث ابالدار 

 ،هذه أحاديث تقال بعد الخروج «الحمد هلل الذي أذاقني لذته، وأبقى علي قوته، وأذهب عني أذاه» عند الدارقطني
الكالم؛ ألن هذه في هذا الباب إال حديث عائشة، ومن حق الترمذي أن يقول هذا والترمذي يقول: ال نعرف 

كونه يرد في الباب من األحاديث  ،يعني ال نعرف في هذا الباب مما يثبت إال حديث عائشة ،األحاديث ضعيفة



د حديث ثابت يستدرك عليه، أما أحاديث ضعيفة لترمذي، فال يرد عليه إال لو وجالتي ال تثبت ال يرد على نفي ا
النهي عن  :بابالمعرفة لغير هذا الحديث، وهللا الباب هذا ال تستدرك على الترمذي في نفيه وتعميمه عدم 

الباب الذي يليه  ، فكونه يترك معالرخصة في ذلك ،استقبال القبلة بغائط أو بول ال ينفك عن الباب الذي يليه
 وننظر في بعض األسئلة ليكون الدرس القادم خاليًا عن األسئلة. 

 
 


